
      Drachten, 29 december 2020 
 
College van gedeputeerde staten provincie Drenthe 
t.a.v. de heer C. Bijl 
Postbus 122, 
9400 AC Assen 
 
Geachte heer Bijl, 
 
Betreft: bestemming subsidie 2021 -2025 Nederlandse Bach Academie (NBA) 
 
Zoals u bekend is, heeft het bestuur van de NBA uit financiële overwegingen besloten haar 
activiteiten per 1 januari 2022 te beëindigen. Daarom maken we geen gebruik meer van de 
toegezegde structurele subsidie over voornoemde jaren. Voor de concerten die we nog 
voornemens zijn in 2021 uit te voeren, zullen we gebruikmaken van de verkregen subsidie 
over 2020 die vanwege Corona en de afgelaste c.q. niet doorgegane uitvoeringen nog 
resteert.  
 
Naar aanleiding van voornoemd besluit gaven we aan dat we het op prijs zouden stellen de 
toegezegde en nu vrijgevallen subsidie toe te kennen aan de Provinciale Project Organisatie 
(PPO) Drenthe voor klassieke (koor)muziek. Dit omdat de PPO Drenthe een voortzetting is 
van de activiteiten in Drenthe van de NBA en van de Stichting Muziek Klassiek Drenthe 
(SMD) en haar voorgangers sinds 1996. De artistiek leider van de NBA zou ook de artistiek 
leider van de PPO worden en daarmee garant staan voor de kwaliteit van de muzikale en 
educatieve projecten. Tegelijkertijd zouden meer dan bij de NBA het geval is de uitvoerende 
musici en zangers uit de provincie Drenthe komen en ook meer worden samengewerkt met 
koren en orkesten in genoemde provincie.  
 
Helaas vernamen we van de heer Kor Venema en indirect van de heer Anne de Jong dat de 
aan ons toegezegde en vrijgevallen subsidie niet aan de PPO wordt verstrekt, mede omdat 
de PPO als een geheel nieuwe organisatie wordt gezien, die zich in de praktijk nog moet 
bewijzen alvorens er ooit van een structurele subsidie sprake zou kunnen zijn. Deze 
argumentatie bevreemdt ons omdat de PPO in feite de opvolger van de NBA in Drenthe is. 
 
Als dit besluit onherroepelijk is, betekent dit dat er geen kwalitatief hoogwaardige en 
gewaardeerde koormuziekproducties meer in de provincie zullen worden uitgevoerd en er in 
uw provincie geen organisatie meer is die de vocale infrastructuur versterkt en verder tot 
ontwikkeling brengt. Om die reden vragen we u uw besluit te heroverwegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 





PPO Drenthe i.o. 

Grenzen van de klassieke (koor)muziek 

Beleidsplan  
Klassieke Muziek in Drenthe voor de periode 2021-2024 van 
de  Stichting Provinciale Project Organisatie (PPO) i.o  

Inleiding 
Er is alle aanleiding om een Provinciale Project Organisatie (PPO)  voor 
klassieke (koor)muziek in Drenthe op te richten na jarenlange wisselingen 
in de organisatie van koorprojecten in de provincie . In de jaren negentig 
van de vorige eeuw is al begonnen met een Projectkoor Drenthe waarvoor 
de Drentse Stichting voor Koorzang en Koorscholing werd opgericht. Na 
een periode van 5 jaar werd de naam van deze Stichting veranderd in 
Noordelijke Stichting voor Koorzang en Koorscholing (NSKK). Dit besluit 
werd genomen om daarmee de financieringsmogelijkheden  voor projecten 
te vergroten en een groter potentieel aan  zangers in het Noorden te 
kunnen bereiken en te auditeren.  

Vanaf het begin was Hoite Pruiksma artistiek leider en dirigent van de beide 
stichtingen. Als oprichter van het professionele kamerkoor Capella Frisiae -
dat inmiddels al niet meer bestaat vanwege het ontbreken van voldoende 
financiële middelen- en als initiator van het Noordkoor voor amateurs, 
leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vocale kunsten in de noordelijke 
provincies. Zijn vakmanschap als koorleider en zijn ervaringen bij 
verschillende regionale en landelijke koorformaties spreken  zangers 
enorm aan en brengt hen met zijn charismatische uitstraling tijdens 
repetities en uitvoeringen tot grote muzikale hoogtes. Vrijwel alle 
concerten die door hem werden gedirigeerd kregen  lovende kritieken van  
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zowel  de deelnemers aan koorprojecten als van het publiek en de 
noordelijke en landelijke dagbladpers.  

De Nederlandse Bach Academie (NBA) 

In 2014 richtte Hoite Pruiksma de Nederlandse Bach Academie (NBA) op. 
Deze organisatie stelde zich ten doel om een nog groter appèl op zangers te 
doen door samen te werken met amateurs, professionals, studenten en 
leerlingen van het basis-en het voortgezet onderwijs. Hij beoogde met de 
NBA de uitvoeringspraktijk te vernieuwen en  op een hoger plan te brengen.  
Het gildeprincipe ‘Meesters en Gezellen’,  sprak hem daarom bijzonder aan 
door hen samen te laten ervaren dat zij veel van elkaar kunnen leren en dat 
muziek bijdraagt aan de algemene vorming van kinderen, jongeren en 
volwassenen en hij zich daarom niet tot een bepaalde groep behoefde te 
beperken. In de afgelopen jaren heeft de NBA zich zowel in Drenthe als in 
Friesland met bijzondere projecten aan het publiek gepresenteerd zoals de 
herdenkingsconcerten in Drenthe die ieder jaar vanaf 2010 op 
verschillende locaties in de provincie werden gehouden. Verder werden er 
concerten gehouden  met uitvoeringen van grote zelden uitgevoerde 
koorwerken van G.F.Händel, J.S.Bach en Felix Mendelssohn Bartholdy e.a. in  
kerken  in Smilde, Westerbork, Coevorden Veenhuizen en Meppel en in de 
Nieuwe Kolk te Assen. Daarnaast organiseerde de NBA educatieve projecten 
voor het voortgezet-en hoger onderwijs. 

Helaas heeft het bestuur van de NBA  onlangs moeten besluiten met haar 
activiteiten in Drenthe en Friesland te stoppen vanwege het ontbreken van 
voldoende financiële middelen om uit te kunnen groeien tot een 
volwaardige professionele organisatie voor klassieke (koor)muziek in beide 
provincies. 

De NBA was een culturele creatieve broedplaats voor talentontwikkeling  
waar talentvolle studenten, amateurs van jong tot oud(er) en liefhebbende 
luisteraars elkaar ontmoeten. Een academie die het muzikale ambacht 
vanuit de praktijk in masterclasses, workshops, repetities en uitvoeringen 
bijbrengt. (Meesters & Gezellen). Waar ruimte is voor jong en oud en voor 
een geoefend-en ongeoefend oor, voor ambitieuze beginnende musici en  
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voor degenen die gewoon willen genieten van schitterende klassieke 
muziek van alle tijden. 

 Dit besluit heeft in ieder geval  voor de culturele infrastructuur op het 
gebied van de klassieke (koor) muziek in de provincie Drenthe grote 
gevolgen. Er zullen nauwelijks nog  hoogwaardige muziekproducties meer 
op grote schaal en op verschillende locaties worden uitgevoerd en zal 
Drenthe terugvallen op lokale initiatieven door reguliere lokaal gevestigde 
koren en orkesten met een beperkte actieradius en vrijwel zonder enige 
steun van de provincie.  

 Provinciale Project  Organisatie (PPO) voor klassieke (koor)muziek 
Drenthe 

PPO (Provinciale Project Organisatie)  voor klassieke (koor)muziek is een 
goed alternatief voor de NBA in Drenthe. Het plan is voortgekomen uit 
gesprekken met de NBA. De reden waarom er voor een PPO is gekozen is 
vooral omdat zangers (M/V) maar ook instrumentalisten tegenwoordig 
vaker kiezen voor deelname aan projecten  in plaats voor een lidmaatschap 
van een regulier koor of orkest. Een lidmaatschap houdt verplichtingen in 
en het aantal repetities voor een uitvoering zijn onbeperkter  dan bij 
projecten.  Met deze projectvorm hopen we op deelname van meer 
jongeren die vaak vanwege maatschappelijke verplichtingen geen kans en 
mogelijkheden hebben om zich aan te melden voor een lidmaatschap bij 
een vast koor of orkest.  

Concertkoor en Orkest Drenthe 

Bij iedere koor-en orkestproductie wordt het koor en orkest telkens 
opnieuw samengesteld met deelnemers die voldoen aan toelatings-en 
uitvoeringscriteria. De toetsing van deze criteria worden verricht door de 
artistiek leider en voor zangers met een zangpedagoog.  Door voor een 
projectvorm te kiezen zullen er meer zangers en instrumentalisten in de 
provincie worden bereikt.  In de praktijk zal dat  betekenen dat er zangers 
en instrumentalisten zijn die zich ook voor de volgende projecten zullen 
inschrijven. Het Concertkoor &  Orkest Drenthe voert voornamelijk grote 
koorwerken en onbekend koorrepertoire uit dat nauwelijks (nog) wordt 
uitgevoerd. De reden waarom  deze werken  weinig  nog gespeeld en  
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gezongen worden is de onbekendheid van het repertoire en vanwege de te 
stellen eisen aan de uitvoerende. Ook compositieopdrachten aan 
componisten  behoren tot het palet van de PPO.  Het  Concertkoor & orkest 
Drenthe  voert deze nieuwe composities uit. Deze ideële en open missie is 
voor Drenthe uniek  en is om die reden dan ook van belang voor de 
dynamiek in de klassieke koorcultuur en leert ons de veelzijdigheid van de 
klassieke muziek in allerlei composities en vormen  kennen en waarderen. 

Artistiek leider/dirigent 

Hoite Pruiksma is gevraagd artistiek leider en dirigent van de PPO te 
worden met als restrictie dat ook gastdirigenten en  repetitoren voor 
bepaalde producties gevraagd kunnen worden. Er zijn met verschillende 
koor-en orkestdirigenten van naam in de afgelopen jaren goede contacten 
opgebouwd waaronder de uit Roden afkomstige Peter Dijkstra., de huidige 
dirigent van het Nederlands Kamerkoor.  Klaas Stok, voormalig cantor-
organist van de Grote- of Mariakerk in Meppel en nu van de Walburgiskerk 
in Zutphen op een Bader-orgel . Pauli Yap, pianiste en koordirigent van 
verschillende grote koren in Friesland en Gijs Leenaars, bekend als dirigent 
en artistiek leider van het Mozartfestival Drenthe in 2006 . Gijs is 
momenteel de artistiek leider en vaste dirigent van het Bachkoor Holland 
en chef-dirigent en artistiek directeur van het Rundfunkchor Berlijn. 

Het Gildeprincipe  ‘Meesters en Gezellen’. 

Het middeleeuwse gildeprincipe heeft ingang gevonden bij de repetities en 
uitvoeringen van de koren en orkesten die met de NBA hebben 
samengewerkt. Deze vernieuwende  praktijkgerichte ondersteuning  tijdens 
de repetities en uitvoeringen van professionals aan amateurs heeft 
duidelijk haar vruchten afgeworpen en draagt bij aan de kwaliteit van de 
uitvoeringen. Dit principe zal ook door de PPO worden toegepast.  
Professionals treden op als coach en stimuleren de amateurs per stemgroep 
om eerst zelf te proberen de muziek en de te zingen teksten te begrijpen. 
Als men daarin vastloopt raadpleegt de zanger of de instrumentalist de                       
coach die dan voordoet hoe er gezongen of gespeeld moet worden en  hoe je 
de muziek en de teksten je eigen kunt maken. De amateur luistert en leert. 
Je krijgt zelfvertrouwen en je groeit in kennis en vaardigheden. De  



                                                                                                                                             -5- 

professionele zangers zijn niet alleen coach van de verschillende 
stemgroepen maar treden ook tijdens de uitvoeringen als koorzanger maar 
ook vaak als solist op.   

 Talentontwikkeling 

Als een van belangrijkste aandachtspunten naast het organiseren en 
uitvoeren van concerten op verschillende locaties in de provincie, schenkt 
de PPO veel aandacht aan talentontwikkeling van kinderen, jongeren en 
volwassenen. Om dit doel te bereiken zal de PPO allereerst samenwerken 
met bestaande kinder-en jongerenkoren in de provincie en met koren voor 
volwassenen met een klassiek repertoire. Het aanbod bestaat uit het 
aanbieden van workshops en masterclasses onder leiding van 
gerenommeerde zangpedagogen en professionele zangers en uit 
uitnodigingen aan de diverse koren in de provincie om aan koorprojecten 
deel te nemen.  Met velen van deze professionals  zijn er in de afgelopen 
jaren goede ervaringen met succesvolle workshops en masterclasses 
opgedaan.  Vooral de in Drenthe gevestigde professionals op dit gebied 
zullen voor deze educatieve projecten worden uitgenodigd. Behalve het 
aanbieden van workshops en masterclasses spant de PPO zich in om jonge 
talentvolle musici waaronder prijswinnaars van concoursen zoals het 
Prinses Christina Concours op te sporen en in kaart  te brengen. Deze jonge 
mensen willen wij betrekken bij uitvoeringen van concerten bij zowel het 
koor als bij het samenstellen van een orkest. Verder wil de PPO 
onderzoeken in hoeverre zij een aandeel kan leveren aan het 
muziekonderwijs op scholen van het basis-en voortgezet-onderwijs.  Zij 
zoekt daarbij voor ondersteuning samenwerking met Kunst & Cultuur 
Drenthe.  

Expertisecentrum Kunst & Cultuur Drenthe 

Het is voor het implementeren van onderzoeksresultaten in het aanbod van 
activiteiten van de PPO van belang om betrekkingen aan te gaan met het 
Expertisecentrum Kunst & Cultuur Drenthe . Onderzoek naar wat zich in de 
provincie afspeelt op het terrein van talentontwikkeling  is noodzakelijk 
om te weten welke voorzieningen er nodig zijn om muziektalenten in hun 
ontwikkeling te ondersteunen. De koorscholen Viva la Musica  te Zuidwolde  
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TOON te Assen, Koorschool Drenthe , Roder Jongenskoor, Koorschool 
Noord Nederland (Roden Girl Choristers) en vrijgevestigde 
muziekdocenten hebben een belangrijke educatieve functie en kunnen met 
hun expertise op talentontwikkeling  inspelen. Met deze Koorscholen en 
vrijgestelden wil de PPO samenwerken en leerlingen uitnodigen om aan 
(koor) muziekprojecten deel te nemen. Dit in navolging van de NBA. 

Het muziekonderwijs op scholen (Basis-en het Voortgezet onderwijs) is 
essentieel voor het ontdekken van muzikale talenten met ambitie. Kinderen  
die kiezen voor een verdere muzikale ontwikkeling zullen met hun ouders 
kennis moeten hebben van opleidingsmogelijkheden die Drenthe te bieden 
heeft.  Voorlichtingsbijeenkomsten op scholen door de Kunstencentra, 
Koorscholen en andere aanbieders zou te overwegen zijn. De PPO stelt zich 
voor om aan deze voorlichtingsbijeenkomsten een bijdrage te leveren, 

De rijdende Concertzaal van het Prinses Christina Concours 

Om kinderen van het basisonderwijs met klassieke muziek te bereiken en 
met hen in contact te komen, willen wij de Rijdende Concertzaal van het 
Prinses Christina Concours wederom naar Drenthe laten komen. Deze 
Rijdende Concertzaal doet in een aantal dagen verschillende scholen in de 
provincie aan met optredens van jonge talentvolle musici waarvan de 
meesten hebben deelgenomen aan concoursen en daarmee prijzen hebben 
gewonnen. Zij spelen in kleine bezetting delen uit het klassieke 
muziekrepertoire en vertellen over hun ervaringen met het bespelen van 
een instrument. Op die manier hopen ze dat kinderen evenals zijzelf, 
enthousiast worden voor het bespelen van een muziekinstrument.   

Muziekfestivals 

Om een groot publiek te bereiken met uitvoeringen van klassieke muziek 
zijn festivals daarvoor een goede vorm. Met deze vorm heeft de SMKD in 
2006 en 2009 ervaringen opgedaan door het organiseren van een 
Mozartfestival en een Festival Vocaal Drenthe. Op verschillende locaties en 
gespreid in de provincie werden concerten georganiseerd waar zowel 
Drentse muziekensembles en koren als uit andere delen van het land 
afkomstige ensembles en koren aan mee deden.  Door samenwerking en 
‘samen doen’ werden deze festivals een groot succes en enthousiast door  
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het publiek ontvangen. Deze ervaringen en de documenten die in het 
archief van de SMKD van deze festivals bestaan nemen we mee naar de 
PPO. Aan deze festivals deden amateurgezelschappen en professionals mee. 
Uiteraard zullen wij bij het organiseren van festivals rekening houden met 
de al bestaande muziekfestivals in de provincie. Vooral met het Festival 
Muziek en Verhalen dat jaarlijks in Veenhuizen plaatsvindt en geïnitieerd is 
door de provincie zelf,  zoeken wij samenwerking.  

Religieus erfgoed 

Kerken staan in Drenthe onder druk vanwege de afname van het 
kerkbezoek. Hoe langer hoe meer kerken worden nauwelijks nog voor 
diensten gebruikt en staan als ‘wezen’ in het prachtige landschap van 
Drenthe te schitteren. Kerken hebben een historische waarde en behoren 
tot het religieuze erfgoed van Drenthe.  Veel oude kerken kennen een 
eeuwenlange geschiedenis maar de meesten  hebben de tijd van vervolging 
en onderdrukking overleefd en worden nu beschouwd als waardevol 
cultureel bezit dat in stand moet blijven.   

Orgel Festival Drenthe 

Behalve de sacrale rust en uitstraling van het gebouw en de bijzondere 
interieurs,  beschikken kerken meestal over een uitstekende akoestiek waar 
het vaak in theaters  aan ontbreekt en maakt deze kerken daarom  zeer 
geschikt voor klassieke concerten.   Bovendien kunnen sommige van de 
kerken bogen op het bezit van een beroemd orgel gebouwd door bekende 
destijds internationale orgelbouwers zoals Arp Schnitger en Albertus, 
Antoni Hinsz  -om er maar 2 te noemen-  en  gebruikt wordt  als 
begeleidingsinstrument van de gemeentezang,  maar tegenwoordig ook veel 
als concertorgel.  In Drenthe en in de beide andere noordelijke provincies 
werken en wonen een aantal uitstekende organisten die ook buiten de 
landsgrenzen bekend zijn.  Met deze organisten delen wij hun wens om een 
orgelfestival te organiseren waar de meest vooraanstaande en bespeelbare 
orgelinstrumenten in de provincie voor zullen worden gebruikt.   
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Kerkelijke Cantates  

Om de akoestiek van kerken en hun functie nog meer tot haar recht te laten 
komen willen wij een oude traditie zo breed mogelijk invoeren en 
herstellen die stamt uit de tijd van Johan Sebastiaan Bach.  Zijn opdracht als 
cantororganist van de Thomaskerk in Leipzig was in zijn jaren om voor 
iedere zondag een kerkelijke cantate te componeren. Helaas zijn er van 
deze cantates vele verloren gegaan maar het rijke bezit van zo’n 200 van 
zijn cantates zijn voor ons bewaard gebleven en worden regelmatig tijdens 
erediensten of in concertvorm uitgevoerd. Ook in Drenthe kennen wij deze 
traditie. Er zijn evenwel gemeenten waar deze traditie nog geen bezit van 
de kerken heeft genomen. Om het behoud van kerken voor ons en het 
nageslacht ook op langere termijn  mede mogelijk te maken wil de PPO 
bevorderen dat er in vele kerken tijdens diensten of in concertvorm 
kerkelijke cantates en andere religieuze werken van J.S.Bach worden  
uitgevoerd en van andere (barok)componisten. Voor deze traditie zoeken 
wij samenwerking met o.a. de Asser Bach Cantategroep (ABC)  en met 
soortgelijke organisaties in de provincie en mogelijk daarbuiten. 

Herdenkings-en Bevrijdingsconcerten 

Wij zetten de traditie voort van het uitvoeren van Herdenkingsconcerten op 
en rond 4 mei in verschillende gemeenten in de provincie als Hoogeveen, 
Coevorden, Smilde en Westerbork waar de SMKD in 2010 in Hoogeveen  
mee is begonnen. Het is niet denkbeeldig dat het aantal gemeenten waar 
deze concerten kunnen worden uitgevoerd zal worden uitgebreid. Deze 
concerten sluiten veelal aan op de door plaatselijke herdenkingscomités te 
organiseren stille tochten.  

Het voornemen is om in navolging van de NBA op Bevrijdingsdag 5 mei een 
Bevrijdingsconcert in Assen en Meppel uit te voeren met medewerking van 
het Barokorkest Margaretha Consort (Huis ter Heide).   

Bestuur   

Bestuurlijk wordt de nieuwe Projectorganisatie (PPO) geleid door een 
bestuur dat wordt samengesteld met deskundigen op deelterreinen van 
Kunst & Cultuur met belangstelling voor het brede scala van de klassieke  
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muziek en ervaring hebben met het besturen van een non-profitorganisatie. 
Het bestuur zal uit tenminste 3 tot maximaal 7 leden bestaan. Voor de 
dagelijkse leiding van de organisatie is een zakelijk leider verantwoordelijk. 

Personele bezetting van de PPO 

1. Artistieke leiding 

De artistieke leiding van de PPO is in handen van een volledig bevoegde 
musicus (koor-en orkestdirectie) met een opleiding aan één van de 
Nederlandse of Buitenlandse Conservatoria. In overleg met hem/haar 
wordt bepaald welke dirigent voor een bepaalde project en voor het 
uitvoeren van concerten aangetrokken wordt. In de praktijk zullen naar 
verwachting de meeste projecten evenwel door hem/haar worden begeleid 
al is er ook ruimte voor gastdirigenten en repetitoren.   

2. Zakelijk leider 

Voor de dagelijkse gang van zaken binnen de PPO wordt een zakelijk leider 
(V/M) aangesteld. De functionaris kan zowel in dienst van de PPO treden 
als op free-lance basis haar of zijn diensten aanbieden tegen een redelijke 
vergoeding. Takenpakket o.a.:  

1.aanvragen van subsidies en donaties bij fondsen en bedrijven; 

2. het opstellen van begrotingen; 

3. het schrijven van beleidsplannen; 

4. reserveringen van kerken en zalen voor activiteiten; 

5. het leggen en onderhouden van contacten met overheden, private   
     sectoren, scholen, conservatoria, koren en alle andere dagelijks              .                     
     voorkomende werkzaamheden; 
6. Zij/hij is leidinggevend en is het aanspreekpunt voor alle medewerkers.              
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Van de zakelijk leider wordt verwacht dat zij/hij de klassieke muziek een 
warm hart toedraagt en beschikt over een adequate opleiding en ervaring 
in een soortgelijke functie. 
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        3.  PR/Marketingmedewerker 

Het is voor de PPO van belang dat een zo groot mogelijke publieksgroep, 
overheden, private culturele instellingen binnen en buiten de provincie 
kennis hebben van de activiteiten van de PPO. Daarvoor is de aanstelling 
van een PR/Marketingmedewerker (V/M) noodzakelijk. De werkzaam- 
heden van deze functionaris bestaan o.a. uit de zorg voor aankondigingen 
van activiteiten in dag-en weekbladen, huis aan huisbladen en sociale 
media. 

4. Productiemedewerker 

Muziekproducties en educatieve projecten worden voorbereid door een  
productiemedewerker. Zij/hij schrijft zangers en instrumentalisten aan 
voor deelname aan deze activiteiten en zorgt voor de financiële afwikkeling 
van de deelnemerskosten. 

5. Webbeheer en onderhoud 

De Webbeheerder zorgt voor het beheer en het  onderhoud van de website 
van de PPO en is derhalve verantwoordelijk voor het plaatsen van  
muziekproducties en andere projecten die zullen plaatsvinden en voor het 
opnemen van een periodieke nieuwsbrief en voor alle andere relevante 
informatie. 

Financiering van de PPO 

Voor de financiering van concerten en educatieve projecten,  personele 
kosten en het gebruik van accommodaties, rekenen we naast publieke 
belangstelling en de inkomsten van deelnemers aan concerten en 
educatieve activiteiten op subsidies van de provincie en gemeenten en de 
landelijke overheid en op donaties van culturele fondsen en bedrijfsleven. 

Inspraak en participatie  

1.  Koren/orkestenparlement   

De PPO is een open instelling. Om de betrokkenheid van belangstellende                                                                    
reguliere koren en orkesten die in de samenleving zijn ‘geworteld’ bij de     
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activiteiten van de PPO te betrekken worden zij uitgenodigd aan muziek-   
producties mee te doen en het bestuur over het beleid en de uitvoering van 
projecten en muziekkeuzes te adviseren. . Koren en  orkesten in de 
provincie worden daartoe uitgenodigd.  

2. Jongerenparlement 
 
Jongeren die actief of passief belangstelling voor klassieke muziek 
hebben zijn een belangrijke doelgroep voor de PPO . Deze jongeren 
willen wij betrekken bij onze activiteiten en mee laten doen met onze 
muziekproducties. Wij nodigen hen uit om zitting te nemen in het 
Jongerenparlement. De functie van dit parlement is vrijwel hetzelfde als 
van het Koren/Orkestenparlement. Het bestuur van de PPO kan zich 
door dit parlement over het beleid en de muziekkeuzes laten adviseren 
en over zaken van meer algemene aard.  
 

3. Vereniging Vrienden van de PPO 
 
De concerten en de educatieve projecten vinden plaats op verschillende 
verspreide locaties in de provincie . Om inwoners actief bij de 
activiteiten van de PPO te betrekken en hen op de hoogte te houden van 
alle activiteiten wordt er een Vereniging Vrienden van de PPO opgericht. 
Leden worden voor informatiebijeenkomsten uitgenodigd waar het 
beleid en de plannen worden besproken  en ontvangen periodiek een 
Nieuwsbrief. Leden genieten korting op bepaalde concerten. 
 
Missie  van de PPO 

De missie van de PPO is om de muziekculturele infrastructuur in Drenthe te 
versterken door samenwerking en ‘samen doen’ en door het organiseren 
van concerten en educatieve projecten vanuit een provinciaal perspectief.  

De PPO wil de uitvoeringspraktijk vernieuwen door het toepassen van het 
Middeleeuwse  gildeprincipe door kinderen, jongeren en volwassenen te 
laten ervaren dat zij van elkaar kunnen leren in gezamenlijke 
koorprojecten.  
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Daar waar het financieel en organisatorisch mogelijk is maakt de PPO bij 
muziekprojecten gebruik van andere kunstdisciplines als:  dans, toneel, 
literatuur (proza en poëzie) en beeldende kunsten.  Wij leggen nadrukkelijk 
het accent op samenwerken en ‘samen doen’. Het beginsel van de PPO is dat 
niemand van deelname aan projecten is uitgesloten mits voldaan wordt aan 
toelatings-en uitvoeringscriteria die tijdens audities door de artistiek leider 
en/of een zangpedagoog getoetst worden. 

De doelstelling van de PPO 

1. Voor een breed publiek de klassieke muziek toegankelijker maken 
met klassieke muziek uit allerlei perioden en zo mogelijk in 
samenwerking met andere kunstdisciplines als: dans, literatuur 
(poëzie en proza) toneel en beeldende kunsten. 
 

2. Het zoeken naar en het stimuleren van nieuw talent bij kinderen, 
jongeren en volwassenen in samenwerking met de Kunstencentra, 
koorscholen,  vrijgevestigde muziekdocenten en de conservatoria in 
Groningen en Zwolle. 
 

3.  Klassieke muziek in de breedste zin van het woord en de betekenis 
en de muzikale waarde daarvan als functie in de samenleving 
bevorderen. 
 

4. Het leggen van verbindingen tussen professionals en amateurs. 
 

5. Samenwerking stimuleren en bevorderen tussen de bestaande 
reguliere koren en orkesten/ensembles en met lokale/regionale 
culturele commissies en rechtspersonen die zich eveneens met 
klassieke muziek in de provincie bezighouden en concerten 
organiseren. 

                                  ------------------------------------------ 
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1. Korte samenvatting van het project 
Geef een korte samenvatting van het project, waarbij de onderdelen 2.1 t/m 2.8 uit de 
inhoudsopgave terugkomen  
 

 
 

 
De aanvraag heeft betrekking op een nieuw te vormen 
Stichting Provinciale Project Organisatie (PPO) voor 
klassieke (koor)Muziek Drenthe waarvoor bij u een 
beleidsplan is ingediend samen met een jaarbegroting 
en een toelichting op de afzonderlijke 
begrotingsposten. Later is daar een lijst van musici en 
belangstellenden aan toegevoegd die een PPO 
toejuichen en daar aan willen meewerken. U kunt in 
het beleidsplan lezen met welk doel wij een PPO 
oprichten. Het is vooral het gevolg van het besluit van 
de Nederlandse Bach Academie (NBA) om in de loop 
van het volgende jaar (i.v.m. de pandemie) met haar 
activiteiten (muziekproducties en educatieve 
projecten) in Drenthe te stoppen met de uitvoering 
van een Slotconcert waarvoor de plannen nog niet 
definitief bekend zijn. Door dit besluit ontstaat er een 
groot gat in het aanbod van hoogwaardige 
muziekproducties die door de NBA op verschillende 
gespreide locaties werden uitgevoerd. Als voorbeeld: 
Herdenkingsconcerten op en rond 4 mei, die vrijwel 
altijd aansloten bij de in de gemeenten georganiseerde 
stille tochten. De concerten kwamen door samenwer-
king en in overleg met plaatselijke comités tot stand. 
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2. Achtergrond en projectinhoud 

2.1 Aanleiding 
Motiveer het antwoord op de onderstaande vragen: 
1.Waarom wilt u het project realiseren? 
2. Welk doel wilt u bereiken 
3. Welke resultaten verwacht u te bereiken? 
4. Hoe draagt het project bij aan het provinciale doel om projecten te stimuleren die    
Drenthe aantrekkelijk en beter zichtbaar maken 
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De PPO i.o. is een onafhankelijke instelling waarvan 
het doel is klassieke muziekproducties en educatieve 
projecten uit te voeren vanuit een provinciaal 
perspectief. Het ontbreekt in Drenthe aan een 
soortgelijke organisatie en is in die zin uniek voor de 
provincie. Zij voert haar activiteiten op verschillende 
en gespreide locaties in de provincie uit. De PPO is een 
open instelling waar voor iedereen  een plaats is die bij 
de deelname aan klassieke muziekproducties voldoet 
aan een aantal toelatings-en uitvoeringscriteria. Zij 
zoekt zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau 
samenwerking met verwante organisaties zoals 
Kunstencentra, plaatselijke culturele commissies en 
individuele gevestigde muziekdocenten. Er wordt 
samengewerkt met een aantal in Drenthe gevestigde 
Koorscholen waarvan de leerlingen deelnemen aan 
koorproducties van de PPO. Het doel hiervan is om 
kinderen kennis te laten maken met het klassieke 
koorrepertoire en hen ervaringen te laten opdoen in 
het zingen in een gemengd koor met volwassenen.  
Doordat gewerkt wordt bij de repetities en uitvoering 
van muziekproducties in projectvorm kunnen er door 
de korte duur van een project (6 tot 8 repetities en één 
of meerdere uitvoeringen) vele malen meer 
belangstellenden aan deze projecten deelnemen dan 
bij reguliere koren en orkesten. Door het aantrekken 
van volledig bevoegde dirigenten en docenten voor 
educatieve projecten zoals b.v. bij masterclasses en 
workshops, borgen wij de kwaliteit van de 
uitvoeringen. Verder hanteren wij het aloude 
Middeleeuwse Gildeprincipe ‘Meester en Gezellen,  
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waarbij professionals  behalve als solist ook in het koor 
meezingen en deelnemende amateurs tijdens 
repetities en uitvoeringen ondersteunen en 
zangadviezen geven. Het motto van de PPO is: 
SAMENWERKEN EN SAMEN DOEN. 
Het doel van de PPO i.o. is vooral om grote klassieke 
koorwerken met orkest en solisten en onbekend 
koorrepertoire met een Concertkoor en Orkest uit te 
voeren. Door de teruglopende vaste bezetting van 
reguliere grotere koren en het gebrek aan voldoende 
financiële middelen is het nauwelijks nog mogelijk voor 
deze lokale koren deze grote koorwerken en onbekend 
repertoire uit te voeren. Het financiële risico daarvan is 
vanwege de beperkte actie-radius te groot. Naast het 
uitvoeren van bestaand koormuziekrepertoire kan de 
PPO aan nog levende componisten compositieop- 
drachten geven.   
De PPO wil, evenals de op te heffen NBA, een creatieve 
broedplaats zijn voor talentontwikkeling  waar 
studenten en amateurs van jong tot oud(er) en 
liefhebbers van klassieke muziek elkaar ontmoeten en 
waar het muzikale ambacht in de praktijk 
(masterclasses, workshops etc) wordt bijgebracht. 
Resultaten van deze methode zijn tijdens het bestaan 
van de NBA de laatste jaren hoe langer hoe meer 
zichtbaarder  geworden door het toenemend aantal 
leergierige deelnemers aan de activiteiten van de NBA. 
Wij hopen met een PPO deze opgaande lijn door te 
mogen trekken. 
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2.2 Concrete activiteit(en) en resultaten 
Beschrijf de concrete activiteiten die u gaat uitvoeren. Dit zijn de activiteiten die met het 
project worden uitgevoerd en waarvoor ook kosten in het project gemaakt worden. Welke 
stappen gaat u zetten om het uiteindelijke resultaat te behalen? 
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Deze vraag ligt in het verlengde van de vorige 
vraagstelling. De activiteiten die de PPO wil uit voeren 
zijn concerten op verschillende gespreide locaties in de 
provincie. De voorkeursgemeenten zijn Meppel, 
Coevorden, Smilde, Veenhuizen, Westerbork (4 mei 
herdenking) en Hoogeveen. Mogelijk worden de 
locaties met nog een aantal uitgebreid afhankelijk van 
de vraag en de aanwezige accommodaties. Bij de 
uitvoering van concerten geeft de PPO de voorkeur 
aan kerken waarvan de akoestiek voldoet aan de 
wensen van de artistiek leider van de PPO. Naast 
concerten richt de PPO zich op het brede veld van 
klassieke muziekbeoefenaars in koren en orkesten en 
opleidingsinstituten zoals de Conservatoria in 
Groningen en Zwolle. Behalve dat deze doelgroepen 
worden uitgenodigd om aan muziekproducties deel te 
nemen bieden wij hen ook masterclasses en 
workshops aan van zowel vocale als instrumentale 
bekende en als u wilt, beroemde grootheden op deze 
terreinen. Bij de keuze van deze professionals willen 
wij ons zoveel mogelijk beperken tot het noorden.  
In het programma van de PPO is in het beleidsplan het 
plan opgenomen om een Orgel festival Drenthe te 
organiseren in samenspraak met uitstekende 
organisten waar we in het noorden ruimschoots over 
kunnen beschikken. 
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2.3 Toetsingscriterium: Vernieuwend en onderscheidend 
In welk opzicht is het project nieuw en onderscheidend ten opzichte van het bestaande 
aanbod in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe?  

 
 

Het vernieuwende en het onderscheidende karakter 
van de PPO en haar activiteiten wordt zichtbaar 
gemaakt door nadrukkelijk te blijven streven naar 
kwaliteit van de concerten en van de overige 
activiteiten zoals masterclasses, workshops etc. Dit 
bereiken we door het toepassen van een unieke 
werkmethode door professionals en amateurs in de 
praktijk van repetities en uitvoeringen te laten 
samenwerken en daar de beste dirigenten en 
docenten voor aan te trekken. De aanstelling van de 
musicus Hoite Pruiksma als artistiek leider van de PPO 
garandeert een optimaal resultaat bij alle activiteiten 
die er worden uitgevoerd. Daar waar het financieel 
haalbaar is zullen ook andere vormen van 
herscheppende en scheppende kunsten bij de 
activiteiten van de PPO worden betrokken en ingezet. 
Het vernieuwende element bij uitvoeringen is al 
meerdere keren bij de NBA beproeft en nemen wij dan 
ook graag van de NBA over. 
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2.4 Toetsingscriterium: Attractiewaarde en zichtbaarheid 
Op welke manier versterkt het project de attractiewaarde en zichtbaarheid van Drenthe, 
voor huidige en potentiële bezoekers? 

 

Het is evident dat door het leveren en uitvoeren van 
muziekproducties en andere activiteiten op een 
hoogwaardig muzikaal en artistiek niveau het publiek 
er als het ware vanzelf naar toe komt. Door een actief 
PR-beleid te voeren willen wij zoveel mogelijk 
liefhebbers van klassieke muziek (breed) van jong tot 
oud(er) bereiken. Flyers, posters, de pers en sociale 
media. Dit blijkt in de praktijk  een effectieve methode 
te zijn met als resultaat volle zalen en kerken. 
Transparant door heldere uiteenzettingen in 
programmaboekjes  van wat geboden wordt en waar 
het toe mag leiden.  
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2.5 Toetsingscriterium: Werkgelegenheid en bestedingen in Drenthe 
Geef aan op welke manier het project een positief effect heeft op werkgelegenheid en 
bestedingen in Drenthe 

 
 

In de tijd dat de Stichting Muziek Klassiek Drenthe 
bestond (2008-2018) en de koororganisaties waar u 
informatie over kunt vinden in het beleidsplan van de 
PPO i.o. werd het vele werk door vrijwilligheid en pro 
deo door een paar mensen uitgevoerd. Deze basis is 
voor een organisatie zeer kwets- en onberekenbaar.. 
Door het aantrekken van een aantal vaste betaalde 
medewerkers denken wij niet alleen de kwaliteit van 
het vele werk te verhogen maar ook de continuïteit op 
de lange termijn van de organisatie te kunnen borgen. 
Bij het toekennen van de gevraagde subsidie van € 
75.000 per jaar voor 4 jaar structureel door de 
provincie  zijn we in staat om tegen een redelijke 
vergoeding een zakelijk leider en een 
PR/Marketingmedewerker te kunnen aanstellen het zij 
als vrijgevestigde of als vaste werknemer van de PPO. 
De artistiek leider biedt zijn diensten op freelance 
basis aan en zijn honorarium wordt per project 
vastgesteld.    
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2.6 De aanpak (uitvoering) 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw project verzoeken wij u te beschrijven hoe 
en door wie het project uitgevoerd gaat worden. Verdeeld over bijvoorbeeld activiteiten in 
de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en afrondingsfase.  
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Ook deze vraagstelling is in het voorafgaande al op een 
aantal punten beantwoord. 
Wat de koormuziekproducties betreft kunnen deze 
zowel door de aan te stellen artistiek leider als door 
een gastdirigent worden voorbereid en uitgevoerd op 
verschillende gespreide locaties in de provincie. Wat 
de andere vooral educatieve projecten betreft zoeken 
wij naar deskundigen die voldoen aan de kwaliteits-
kritera waar wij voor willen staan. Het zijn bekende 
zangpedagogen c.q. professionele zangers (M/V) met 
naamsbekendheid in de vocale wereld of 
instrumentalisten met dezelfde kwalificaties. 
Voor wat betreft kooruitvoeringen en dan vooral in de 
voorbereidingsfase maken wij eventueel gebruik van 
repetitoren met een afgeronde professionele opleiding 
aan één van de conservatoria in Nederland of in het 
buitenland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7 Doelgroep, Marketing en Communicatie 
Voor wie gaat u dit project uitvoeren? Beschrijf hoe u er voor zorgt dat u uw doelgroep of 
publiek bereikt. Heeft de doelgroep belang bij de resultaten of is er een derde partij die 
graag wil dat de doelgroep mee gaat doen  
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Het publiek in de provincie die van klassieke muziek 
houdt is uiteraard onze belangrijkste doelgroep en 
vormt voor het grootste deel het draagvlak van onze 
organisatie.  Gezien de opkomst bij  de destijds door 
de SMKD georganiseerde concerten en festivals en de 
ervaringen van de NBA  twijfelen wij niet aan de 
publieke belangstelling voor onze activiteiten. Alle 
activiteiten die wij uitvoeren zijn altijd publieksgericht 
met uitzondering van educatieve projecten waar een 
relatief beperkte groep aan kan deelnemen. Door de 
samenwerking met andere partijen zoals de 
Koorscholen zullen ook de achterbannen van deze 
scholen belangstelling tonen voor de door de PPO 
gezamenlijk uit te voeren muziekproducties op locatie. 
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2.8 Indien er sprake is van een PMPC  
Hier beschrijft u waaruit de samenwerking bestaat. Welke afspraken heeft u gemaakt en hoe 
is dat vastgelegd? Hebben deze partijen al medewerking toegezegd of is dat nog onderdeel 
van het project? Hoe is de financiering geregeld. U dient aan te geven wat de bijdrage van de 
betrokken partijen is in geld en uren.  

 
 

Vooral de koorscholen zijn voor de PPO belangrijke 
samenwerkingspartners. De kinderen/jongeren van 
deze koren zullen deelnemen aan koorproducties zoals 
dat gebeurde met het koor en orkest van de 
Nederlandse Bach Academie (NBA). De koorscholen 
Viva la Musica (Zuidwolde. De Koorschool Noord 
Nederland (Roden Girl Choristers) en de Koorschool 
Drenthe hebben medewerking aan de koorproducties 
van de PPO toegezegd. Bovendien hebben zij adhesie 
betuigt voor een PPO en steunen het initiatief. Zolang 
er geen besluit door de provincie genomen is over de 
ingediende subsidieaanvraag van € 75.000 voor 4 jaar 
(structureel) kunnen er nog geen afspraken met deze 
koorscholen  over de financiering van hun deelname 
aan koorprojecten worden gemaakt. 
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3. Planning en begroting 
 

3. Begroting en Dekkingsplan 
Beschrijf hier de kosten en baten op hoofdlijnen. Geef ook aan hoe u het project wilt 
financieren. Wat is uw eigen bijdrage en wat zijn eventuele inkomsten? De uitgebreide 
begroting werkt u uit in de begroting. 

 
 

Vanwege de pandemie die ernstige gevolgen heeft 
voor de planning van activiteiten in 2021 en de 
onzekerheid over de afloop en beëindiging van deze 
gezondheidscrisis, is het nog niet mogelijk concrete 
afspraken te maken over de te houden concerten en 
andere activiteiten zolang  de provincie de 
subsidieaanvraag  nog niet met een besluit heeft 
afgerond. Over de financiering van de projecten en het 
tijdstip waarop deze kunnen worden uitgevoerd zullen 
afspraken met de provincie gemaakt worden.  
 
Voor de jaarbegroting 2021 en de toelichting op de 
afzonderlijke begrotingsposten verwijzen wij u naar de 
subsidieaanvraag. Aan de aanvraag is als bijlage een 
beleidsplan en een jaarbegroting en een toelichting op 
de onderdelen van de begroting toegevoegd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nader uit te werken in de begroting: 
-Materiaal  
-Uitvoeringskosten  
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